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Course 

Self Development for Success   
การพฒันาแรงจูงใจในการท างานใหก้บัตนเอง 
 

Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 

 

หลักการและเหตุผล 
ธรรมชาติการท างานของคนในองค์กรจะพบว่าในช่วงแรกจะมีการตื่นตวั ตัง้ใจที่จะเรียนรู้งาน มีความอดทนต่อบรรยากาศใน

การท างานได้เป็นอย่างดี หลงัจากเวลาผ่านไป 2– 3ปี จะพบว่าพลงัในการท างานของพนักงานจะลดลงไป อันเนื่องมาจากปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในที่ท างาน ท่ีสง่ผลต่อทศันคติและแรงจูงใจในการท างาน จึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงไป ดงันัน้การ
พฒันาแรงจงูใจให้กบัตนเองจะเป็นแนวทางให้พนกังานมีความคิด มีทศันคติที่ดีตอ่ตนเอง และการให้ความรู้ด้านศิลปะการสือ่สาร การ
พฒันาภาษาเพื่อการสือ่สารทางบวก รวมทัง้การพัฒนาภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่พนกังานจะสง่ผลให้พนกังานเกิดความรู้สกึรักในงานที่ท า 
ภมูิใจในงานท่ีท า ก็จะสง่ผลดีตอ่องค์กรในท้ายที่สดุ 
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ทศันคติที่ดีทีม่ีตอ่การท างาน 

 ได้ฝึกทกัษะการพฒันาทศันคติของตนเอง 

 ได้เรียนรู้บทบาทหน้าทีก่ารเป็นพนกังานท่ีดี 

 มีทกัษะการสือ่สารในการท างานดีขึน้ 
 

หัวข้อการบรรยาย 

 ความส าคญัของทศันคติและแรงจงูใจที่สง่ผลตอ่การท างาน 

 บทบาทหน้าที่การเป็นพนกังานท่ีดี 

 ธรรมชาติของคนในองค์กรและพฤติกรรมของคนในองค์กร 

 การพฒันาทศันคติที่ดีตอ่ตนเอง ผู้อื่น และองค์กร 

 ศิลปะการสือ่สารเพื่อความส าเร็จของการท างาน 

 การพดู การฟัง อยา่งมีคณุภาพ 

 ภาพลกัษณ์ที่ดใีนการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
 

เหมาะส าหรับ 

 พนกังานทกุระดบั หวัหน้างานและผู้จดัการ รวมถงึบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจด้านการพฒันาแรงจงูใจการในท างานให้กบัตนเอง 

 หวัหน้างานและผู้จดัการที่ต้องการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการสร้างแรงจงูใจในการท างานให้กบัลกูน้องและทีมงานเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการท างานท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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วิทยากร: 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิาก บริษัท บอสตนัเน็ตเวิร์ค จ ากดั  
 

วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา  
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.00 - 16.00 น. โดยสามารถเลอืกการเข้าอบรมได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้

1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจสัมนิ ซติี ้(ซอยสุขุมวทิ 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า  
(สถานที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 6,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  

2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face Application   
คา่ใช้จา่ยในการเข้าร่วมงานสมัมนา ราคา 5,500 บาท (ราคานีย้งัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%)  
 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,  
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork 

 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง 
 (พระราชกฤษฎกีาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

 

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเย่ียมโดย 
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แผนที่ โรงแรม จสัมิน ซิตี ้ (ซอยสขุมุวิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registration Form 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรทีร่่วมสัมมนา วันสัมมนา

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ) 

บรษัิท (ภาษาไทย)

(ภาษาองักฤษ)

ต าแหน่งงาน: แผนก/ฝ่าย:

เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน: เบอรโ์ทรศพัทมื์อถือ:

เบอรโ์ทรสาร Fax: E-mail: 

ช่ือผู้ประสานงาน (HR) เบอรโ์ทรศพัท์

ข้อมูลเพือ่ใช้ออกใบก ากับภาษี :โปรดตรวจสอบความชดัเจนครบถว้น เพ่ือความถกูตอ้งของใบเสรจ็/ใบก ากบัภาษีที่ทา่นจะไดร้บั)

ช่ือที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี : ตามช่ือบรษัิทดา้นบน

ที่อยู่ที่ใหร้ะบใุนใบก ากบัภาษี:

การช าระเงนิค่าสัมมนา : สามารถสอบถามรายละเอียดและส ารองที่นั่งไดท้ี่ 02-949-0955, 02-318-6891 ต่อ 104, 105, 108, 109

วิธีการช าระเงนิ

โอนเงินเขา้บญัชี บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั  

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต  สาขาเอสพละนาด รชัดา  บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 667-2-01501-0  โอนวนัที่

ธนาคารไทยพาณิชย ์    สาขาสี่แยกศรวีรา            บญัชีออมทรพัยเ์ลขที่ 140-2-63049-9  โอนวนัที่

ถือเช็คจา่ยหนา้งานในนาม บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั

จา่ยเงินสดหนา้งาน 

*โปรดน าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่่ายมายื่นในวันสัมมนา*

1) บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการส ารองที่นั่งใหแ้ก่ผูส้ง่เอกสารลงทะเบียนครบถว้นและช าระเงินแลว้เทา่นัน้

2) เจา้หนา้ที่จะแจง้ยืนยนัการลงทะเบียนของทา่นอีกครัง้หลงัจากไดร้บัเอกสาร

3) ในกรณีที่ทา่นส  ารองที่นั่งไวแ้ลว้แตไ่ม่สามารถเขา้รว่มการสมัมนาได ้  กรุณาแจง้ลว่งหนา้ก่อนวนังานอยา่งนอ้ย 10 วนั

*หากไม่แจ้งตามก าหนด ท่านจะต้องช าระค่าธรรมเนียมเอกสารเป็นจ านวน 50% ของอัตราค่าลงทะเบียน*

ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กรุณาส่งกลับมาที ่Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ Fax พร้อมส าเนาการโอนเงนิที ่02-949-0991

Registration Form
บรษัิท บอสตนัเน็ตเวริค์ จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 573/140  ซอยรามค าแหง 39  แขวงพลบัพลา

เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 10310  Tel: 02-949-0955, 02-318-6891  Fax: 02-949-0991
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0105548037730
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมสัมมนา :(โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นและชดัเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพมิพ)์
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